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Sógor Csaba: nem lehet szőnyeg alá söpörni a kisebbségi jogokat

A hatóságok mindennapos vegzálásának van
kitéve az, aki élni akar nyelvhasználati jogával
Romániában, az állam pedig nem biztosítja a jog
alkalmazásának a feltételeit. Az ország ennek
ellenére azt mondja magáról, hogy példás
módon megoldotta a nemzeti kisebbségek
kérdését” – vezette be az Anyanyelv Nemzetközi
Világnapja kapcsán szervezet kerekasztalbeszélgetést Sógor Csaba.
Az RMDSZ-es képviselő Szőnyeg alá söpörve Kisebbségi jogok Közép- és Kelet-Európában az
EU-s csatlakozást követően címmel február 24én tartott szakmai értekezést az Európai Parlamentben, ahol Veress Emőd jogász és Szigeti
Enikő, a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség
Mozgalom (CEMO) ügyvezetője is jelen volt.
Veress Emőd a romániai igazságszolgáltatási
rendszer útvesztőire hívta fel a figyelmet, illetve

rámutatott azokra a sokszor nevetséges és elfogadhatatlan ürügyekre is, amelyekre hivatkozva
számtalan visszaszolgáltatást elutasítanak.
A kisebbségi lét egy másik vetületéről, az anyanyelvhasználat lehetőségeiről és akadályairól
beszélt Szigeti Enikő. Elmondta, az elmúlt években számtalan kisebb kampányt szerveztek, főként figyelemfelkeltő céllal: kétnyelvű táblákat
adományoztak oktatási intézmények számára,
illetve ők maguk is helyeztek ki táblákat az utcákon. Annak ellenére, hogy a törvény kimondja:
abban a helységben, ahol a kisebbség aránya
meghaladja a 20 százalékot, kötelező a kisebbség nyelvén is megjeleníteni minden feliratot, ez
sok esetben nem valósul meg.
Annak érdekében, hogy a kerekasztal beszélgetés résztvevői ne csak erdélyi, hanem más
kelet-közép-európai országok kisebbségeinek

helyzetéről is tájékozódjanak, Sógor Csaba meghívására Csáky Pál szlovákiai, Deli Andor szerbiai, illetve Bocskor Andrea ukrajnai magyar
EP-képviselők is bemutatták a saját otthonukban
kialakult kisebbségi helyzetet.
Záró gondolataiban Sógor Csaba elmondta, nem
viszi előre az Európai Unió tagállamait, ha a
problémákat szőnyeg alá söprik. Lehet ez a jelenség a kommunizmus öröksége, vagy vezérelheti történelmi félelem, az biztos, hogy a kisebbségek ügyeinek megnyugtató rendezése előnyt
jelentene az Unió egésze számára. Sógor azt is
kiemelte, hogy az EU-nak be kellene tartatnia
a kisebbségi jogok érvényesítésére vonatkozó
tagállami vállalásokat, másképpen nehezen beszélhetünk a jogállamiság érvényesüléséről és
diszkriminációmentességről.

Újraindulnak 2016-ban az uniós pályázatok

Könyvbemutató Brüsszelben

Önkormányzati vezetőknek és köztisztviselőknek tartottak szakmai tájékoztatást a 2016ban elérhetővé váló európai pénzforrásokról
Kovászna Megye Tanácsánál. A január 15-i
szakmai fórumot Sógor Csaba kezdeményezte,
partnerségben a RegioConsult pályázati és befektetési tanácsadóval.
A találkozót Tamás Sándor, Kovászna Megye tanácselnöke nyitotta meg. Elmondta: szeretné, ha
a polgármesterek időben felkészülnének az új
költségvetési ciklusra és hatékonyabban kihasználhatnák az adott lehetőségeket.
Sógor Csaba bevezetőjében úgy fogalmazott: az
elmúlt évek során azt tapasztalhattuk, hogy a legbiztosabb források az európai uniós támogatások
voltak, főleg a vidéki beruházások finanszírozását
illetően, hiszen a különböző kormányzati források
késtek, bizonytalanok voltak, sok esetben politikai
hovatartozástól függtek. - A következő hat évben
még több európai forrás áll a rendelkezésünkre,
mint a korábbi költségvetési ciklusban. Hogy mi
lesz azután, az kiszámíthatatlan. Olyan hangokat is
hallani, amelyek megkérdőjelezik a kohéziós politika alapjait, a felzárkóztatásra előirányzott forrá-

History is his story – vagyis a történelem mindenkinek a saját története - ezzel a mondattal
vezette fel Sógor Csaba Jaap Scholten Báró
elvtárs című könyvének bemutatóját a brüs�szeli Balassi Intézetben. A felolvasást az 1949.
március 3-ai események évfordulója apropóján
szerveztek: ezen a napon többezer nagy földbirtokos családot hurcoltak kényszerlakhelyekre.
„A múltról, de a jelenről és jövőről is szóló kiadvány két szempontból is fontos: egyrészt, jó néha
magunkat mások szemével látni, másrészt pedig a
könyvet olvasva a nyugatiak is könnyebben megértik Kelet-Európa működését, illetve azt, hogy miért
hiányzik sokszor az itteni emberekből a jogállamiságba vetett rendíthetetlen hit és bizalom” - fogalmazott a képviselő.

sok ilyen mértékű szükségességét. Éppen ezért, a
mostani lehetőségeket maximálisan ki kell használnunk, hogy fejleszteni tudjuk közösségeinket –
mutatott rá a képviselő.
A 2015 év végi, legfrissebb adatok szerint a romániai operatív programok keretösszegének
74,1%-a jutott el a beruházókhoz – mutatott rá
szakmai tájékoztatójában Derzsi László, a RegioConsult munkatársa. Úgy véli, jobban is ki
lehetett volna használni a rendelkezésre álló
forrásokat, tekintve, hogy a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési alap kifizetései 90% fölött teljesítettek. A pályázati szakértő az Országos Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Program 7.2-es
és 7.6-os pontjának már kiírásra került intézkedéseiről is beszélt. Előbbi a kisléptékű vidéki infrastruktúra fejlesztését segíti: víz- és ivóvízhálózatra, úthálózatra, vidéki oktatási intézmények,
illetve a szociális infrastruktúra fejlesztésére
biztosít európai forrásokat. Utóbbi, amely önkormányzatok mellett egyházak számára is biztosít
támogatást, B kategóriás műemlékek felújítását
szolgálja.
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Kilenc évvel az uniós csatlakozás után sincs kisebbségi
törvény Romániában
Romániában a mai napig nem fogadták el azt a
kisebbségi törvényt, amelyet 2005-ben az európai uniós csatlakozás előtt az akkori román
kormány jóváhagyott – erre mutatott rá Sógor
Csaba a februári strasbourgi plenáris ülésen.
Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő
annak kapcsán fogalmazta meg a véleményét,
hogy az Európai Parlament plénuma a Szerbiáról szóló 2015. évi eredményjelentésről vitázott.
Sógor Csaba szerint az országgal való csatlakozási tárgyalások során egy olyan tartós mechanizmus kialakítása legyen a cél, amely visszavonhatatlan jogköröket és lehetőségeket biztosít
Vajdaság tartománynak: megerősíti a nemzeti
tanácsok hatásköreit, továbbá minden olyan
részterületet szabályoz, amelyet a kisebbségek
legitim szervezetei fontosnak tartanak a közösségek jövője szempontjából.
Sógor Csaba az EP plénumában elmondta: a
tapasztalatok azt mutatják, hogy a tagállammá
válás után visszafejlődés indulhat el a többségkisebbség viszonyrendszerben, mint ahogyan
az történt Romániában és Szlovákiában is.
Emiatt a képviselő fontosnak tartaná, hogy a
csatlakozás előtt álló tagállamok vállalásai még
a csatlakozás előtt megvalósuljanak. Példaként
kitért arra, hogy: „Romániában a 2005-ben –
két évvel a csatlakozás előtt – a kormány által
elfogadott kisebbségi törvényt a mai napig nem
fogadta el a törvényhozás, az EU pedig már nem
tudja kikényszeríteni ezt”.

Nem létező török kisebbség
Görögországban?

Vehemens tiltakozó akció előzte meg azt a
görögországi török kisebbségről szóló konferenciát, amelynek Sógor Csaba RMDSZ-es
EP-képviselő volt a házigazdája március 2-án
Brüsszelben, az Európai Parlamentben.
Az Egyesülési szabadság Görögországban - joghézag az európai kisebbségi jogok terén címmel

tartott konferenciát megelőzően a szélsőjobboldali Arany Hajnal (Golden Dawn) görög párt három képviselője a parlament elnökének, Martin
Schulznak címzett levelében fejezte ki nemtetszését a konferencia kapcsán arra hivatkozva,
hogy Görögországban nem létezik török kisebbség.
Az ellenzők nemcsak írásban, de személyesen
is tiltakoztak a konferencia kezdetekor, kiabálásukkal feszült helyzetet idézve elő mind a
meghívottak, mind pedig az érdeklődők körében. Miután Sógor Csaba felszólította őket, hogy
hagyják el a termet, elmondta: az Arany Hajnalhoz tartozó politikusok hozzáállása hangsúlyosan aláhúzza, mennyire fontos területre léptek,
és mennyire valós a görögországi török kisebbség problémája.
Habár a kisebbségi jogok tiszteletben tartása
az EU egyik alapvető értéke - egy olyan érték
melyet az unió világszerte pártol és véd - még
a mai napig nagy űr tátong a politikai irányvonal és a gyakorlat között a tagállamok szintjén
is. Az egyik legégetőbb helyzet Görögországban
áll fent, ahol az etnikai kisebbségek meg vannak fosztva az egyik alapvető emberi joguktól,
az egyesülési szabadság jogától. Ez a gyakorlatban többek között abban nyilvánul meg, hogy
számtalan olyan civil szervezetet betiltottak,
amelyeknek csak a nevükben is megjelent a „kisebbség” szó, vagy az etnikai csoport neve.

Egyenlő bérezés bevezetésével szorítanák
vissza a kelet-európai munkavállalókat?
A kelet-európai munkavállalók versenyelőnyét szoríthatja vissza az Európai Bizottság
törvénytervezete, mely módosítaná a kiküldött
munkavállalókra vonatkozó, 1996 óta érvényben lévő irányelvet – vallják egyes európai parlamenti képviselők.
Sógor Csaba szerint az egyenlő munka, egyenlő
bérezés elve, amelyet a Bizottság javasol, nemcsak a határokon túl gazdasági tevékenységet
folytató vállalkozásokat, hanem az európai versenyképességet is károsan érintené, ezért megosztja az EP-képviselőket.
A kiküldött munkavállalókról szóló irányelv módosításáról március 8-án Strasbourgban vitáztak a képviselők. Az Európai Bizottság szerint
az 1996 óta érvényben lévő dokumentumot felül kell vizsgálni a visszaélések, a csalások és a
szociális dömping, vagyis a helyi piaci feltételek
olcsó munkaerővel való aláásásának gyakorlata
miatt. A Bizottság azt javasolja, hogy azonos országban, azonos munkáért, azonos bérezésben
részesüljenek a kiküldött munkavállalók is.
-A téma kapcsán felerősödtek azok a hangok,
amelyek szerint a munkabérek szabályozása
mögött az olcsó munkaerő visszaszorításának

szándéka húzódhat – fogalmazott Sógor Csaba. Szerinte ez leginkább az
építkezési szektorra lenne hatással,
hiszen a 2014-es adatok azt mutatják,
hogy a más tagállamban munkát vállalók 40%-a építőmunkás. Az európai
munkaerőpiac 1%-a, közel 2 millió fő
dolgozik más európai tagállamban, az
építkezési szektor után legtöbben a
mezőgazdaság, illetve a szállítás és a
pénzügy területén tevékenykednek –
magyarázta a képviselő.
Sógor Csaba nem látja értelmét a
módosításának, hiszen egyelőre nem
ismerjük az alapirányelv érvényesítésére és hatékony végrehajtására
vonatkozó, 2014-ben elfogadott irányelv hatását, mivel annak a tagállami jogrendbe történő
átültetési határideje még nem járt le. Az erdélyi képviselő szerint a visszaélések és a csalás
elleni erőfeszítések során rendkívül óvatosnak
kell lenniük az európai döntéshozóknak annak
érdekében, hogy ne állítsanak új akadályokat a
munkaerő-mobilitás útjába, és ne veszélyeztessék az egységes piacot.
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